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§ 19 Dnr 2012/995 

Regelverk och åtgärdsprogram för lekplatser i 
Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 

Vid sitt sammanträde den 13 december 2010 § 179 uppdrog 

kommunstyrelsen till Leksandsbostäder AB att arbeta fram ett regelverk för 

kommunala lekplatser där bl.a. omfattning, engagemang, ansvar, skötsel 

o.s.v. framgår. Dessutom ska ytterligare ett förslag till regelverk tas fram om 

vad som gäller för bidrag vid enskilda önskemål om att få anlägga lekplatser. 

Leksands kommun ansvarar för lekplatser på skolgårdar och allmänna 

platser. Flertalet uppfyller inte gällande regler och lagkrav och har alltså 

anmärkningar som behöver åtgärdas. Idag finns inte ekonomiskt utrymme 

inom befintliga ekonomiska ramar att göra nödvändiga åtgärder. 

Konsekvenserna av att inte tillskjuta pengar för upprustningar leder till en 

succesiv avveckling i och med att lagkrav inte kan upprätthållas. 

Sektorns/avdelningens bedömning 

Allmänna lekplatser 

I kommunen finns sjutton äldre lekplatser. Flera är i mindre gott skick och 

några har dessutom blivit överflödiga p.g.a. generationsutvecklingen. Likaså 

brister de äldre lekplatserna i kraven på säkerhet och tillgänglighet. 

Leksands kommun har ansvarat för dessa lekplatser genom Leksands-

bostäder AB:s Gata/Parkverksamhet. Något övergripande regelverk för 

kommunala lekplatser finns i nuläget inte i kommunen. Skötsel och tillsyn 

har infogats i skötseln av grönområden. Säkerhet och tillgänglighet styrs av 

lagkrav. Ansvarsfråga kan uppkomma vid skada. 

I åtgärdsprogrammet föreslås att det införs tre olika lekplatskategorier: 

närlekplatsen närmast bostaden, områdeslekplatsen för några 

sammanhängande bostadsområden och en centrallekplats i vardera 

kommundelarna Insjön, Leksand och Siljansnäs  

Av de nuvarande sjutton lekplatser som finns föreslås att tio behålls och 

förbättras medan sju lekplatser avvecklas. Kostnaden för upprustning och 

avveckling uppskattas till totalt ca 3 100 000 kronor.  
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Beslut har tagits under hösten 2013 att bygga en centralt belägen lekplats i 

Leksands Noret. Kostnad för att anlägga den nya centralt belägna lekplatsen 

tas inte med i detta åtgärdsprogram. 

Skolornas och förskolornas lekplatser  

Inom detta åtgärdsprogram föreslås att tillgängligheten och utbudet vid 

skolornas lekplatser ökar, så att de utanför skoltid kan fungera som en 

allmän lekplats. Kostnaden för åtgärderna beräknas till 3 550 000 kronor. 

Åtgärderna består i huvudsak av utbyte av befintlig sand till godkänd grövre 

sand samt att någon del av lekplatsen tillgänglighetsanpassas. Det är dock 

inte med föreslagna medel möjligt att helt tillgänglighetanpassa lekplatserna.  

Förskolornas lekplatser föreslås inte vara tillgängliga för allmänheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Leksandsbostäder AB, daterat 2014-01-24 med bifogat 

förslag till regelverk och åtgärdsprogram för lekplatser i Leksands kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta regelverk för kommunala lekplatser. Det innebär införande av 

tre kategorier av lekplatser samt att beslut om avveckling, ny- och 

återetablering av lekplatser ska tas av kommunstyrelsen. 

2. I enlighet med förslaget behålla och förbättra tio lekplatser, flytta två 

lekplatser till annan plats inom närområdet samt avveckla sju 

lekplatser. 

3. Uppdra till förvaltningen att ta med investeringsbehovet på 3 100 000 

kronor i kommande prioriteringar i samband med budgetarbetet för 

investeringsbudget 2015-2017. Behovet gäller upprustning av de 

lekplatser som föreslås behållas samt för avetablering av de 

lekplatser som ska avvecklas. 

4. Uppdra till förvaltningen att ta med investeringsbehovet på 3 550 000 

kronor i kommande prioriteringar i samband med budgetarbetet för 

investeringsbudget 2015-2017. Behovet gäller kompletteringar av 

skolornas lekplatser. 

5. Inte införa bidrag till enskilda för att anlägga lekplatser. 

Beslutet expedieras till 

Leksandsbostäder AB för vidarebefordran av beslutet till intressenter som 

behöver få del av det. 

Ekonomichef Mikael Fändrik för bevakning att investeringsbehovet kommer 

med bland prioriteringar inför budgetarbetet 2015-2017. 
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Skolchef Rigmor Bewö-Lundblad för information till respektive skolas 

rektor. 

Förskolechef Britt Neuman Nordh för information till respektive förskolas 

förskolechef. 

Tidigare beslut i ärendet 

KS 101213 § 179 

AU 140210 § 18 


